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HOẠT ĐỘNG VCCI

Toàn cảnh buổi lễ

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT DOANH NGHIỆP

CÒN BỎ TRỐNG CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ 
PHÁT SINH

SỬA ĐỔI LUẬT ĐỂ TẠO MÔI 
TRƯỜNG KINH DOANH THUẬN LỢI

Mục tiêu tổng quát của xây dựng 
Dự án Luật này là nhằm tiếp tục tạo 
dựng môi trường đầu tư, kinh doanh 
thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an 
toàn và thân thiện cho mọi người 
dân, DN, đồng thời nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối 
với hoạt động đầu tư kinh doanh; 
bảo đảm tính thống nhất, minh 
bạch, khả thi và hiệu quả trong việc 
thực hiện các quy định của Luật Đầu 
tư và các luật có liên quan.

Hiện dự thảo Luật DN và Luật 

Đầu tư sửa đổi đang trong quá trình 
hoàn thiện với nhiều nội dung sửa 
đổi quan trọng theo hướng thuận 
lợi nhất, minh bạch nhất. Tuy nhiên, 
theo đánh giá của nhiều DN, hiệp 
hội, còn nhiều nội dung bất cập chưa 
đưa ra sửa, nhiều nội dung đã được 
sửa nhưng không triệt để. Ví dụ, thay 
vì bỏ con dấu bắt buộc, thì mới chỉ 
bỏ việc thông báo con dấu. Hay việc 
quy định tại Luật Đầu tư chưa làm rõ 
được mối quan hệ giữa Luật Đầu tư 
và các luật ban hành sau về ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
dẫn đến tình trạng “gián tiếp vô hiệu 
hóa” Danh mục ngành nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện. Nhưng dự 
thảo luật sửa đổi lại chưa có quy định 
nào để giải quyết tình trạng này. Để 
giải quyết vấn đề này, dự thảo cần 
bổ sung các quy định làm rõ các nội 
dung trên tại Điều 8 Luật Đầu tư.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo 
luật, bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội 
Lương thực - Thực phẩm TP. Hồ Chí 
Minh cho rằng, dự thảo quy định 
điều 3 của Luật DN, áp dụng Luật DN 
và các luật chuyên ngành thì trong 

Ngày 29/05, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Vụ 
Pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tổ chức lấy ý kiến các luật sư, chuyên 
gia, doanh nghiệp (DN) về các dự án sửa đổi Luật Đầu tư và Luật DN.
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CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
MẠNG LƯỚI DOANH NHÂN TRẺ  
(YEN-D FRONTIER)  
THÁI LAN - VIỆT NAM

trường hợp luật chuyên ngành có 
quy định đặc thù về việc thành lập, 
tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể 
và hoạt động có liên quan của DN 
thì áp dụng quy định của luật đó, trừ 
trình tự, thủ tục đăng ký DN...

CÒN BỎ TRỐNG CÁC VẤN ĐỀ PHÁP 
LÝ PHÁT SINH

Một trong những quy định được 
đánh giá có tính cải cách nhất của 
Luật DN 2014 là thủ tục đăng ký DN, 
trong đó Giấy chứng nhận đăng ký 
DN không còn ghi ngành nghề đăng 
ký kinh doanh. Tuy nhiên, sự tiến bộ 
này của Luật DN đã không được hiện 
thực hóa trong các văn bản hướng 
dẫn cũng như trên thực tế. Cụ thể, 
khi nộp hồ sơ đăng ký DN, DN vẫn 
phải xác định mã ngành cấp 4 đối 
với ngành, nghề mà mình đăng ký 
kinh doanh. Đây là một trong những 
điểm vướng đã được xác định trong 
giai đoạn soạn thảo Luật DN năm 
2014 nhưng lại chưa được giải quyết.

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng 
ban Pháp chế VCCI - để đảm bảo 
tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, tạo tính cải cách, đột phá 
về thủ tục đăng ký kinh doanh, đề 
nghị bổ sung quy định rõ về thủ tục 
đăng ký DN ngay trong dự thảo luật 
lần này; cần quy định rõ khi đăng ký 
kinh doanh, DN phải xác định mã 
ngành đối với ngành, nghề mà mình 
đăng ký.

Dự thảo đã có sửa đổi khá quan 
trọng về việc áp dụng thủ tục đăng 
ký DN. Theo đó, tất cả các tổ chức 
kinh tế khi thành lập đều phải thực 
hiện việc đăng ký DN theo Luật 
DN. Đối với các lĩnh vực mà hiện 
việc thành lập và hoạt động hoàn 
toàn theo pháp luật chuyên ngành 
(trong đó có quy định giấy phép 
hoạt động đồng thời là giấy đăng ký 
DN), như ngân hàng, chứng khoán, 
bảo hiểm,... quy định mới này của dự 
thảo sẽ làm thay đổi trình tự, thủ tục 
thành lập và hoạt động của các DN 
trong các lĩnh vực này.

Nguồn: Báo Công thương

Nhằm mở rộng mạng lưới liên kết giữa các doanh nhân trẻ hoặc 
người thừa kế doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Thái Lan, Cục Ngoại 
Thương, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ tổ chức chương trình “Phát triển 
mạng lưới doanh nhân trẻ (YEN-D Frontier) Thái Lan - Việt Nam” từ 
ngày 22 - 27/7/2019 tại Nakhon Phanom, một trong những địa điểm 
du lịch nổi tiếng tại Thái Lan. Nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp trẻ 
Việt Nam tăng cường giao lưu và mở rộng quan hệ với các doanh 
nghiệp trẻ Thái Lan, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) tổ chức đoàn doanh nghiệp tham 
dự chương trình này.

• Thời gian dự kiến: Từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2019.

• Địa điểm: Tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan.

• Điều kiện tham dự: Là các doanh nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp 
hoặc là người thừa kế doanh nghiệp dưới 45 tuổi, thành thạo tiếng 
Anh. Mỗi doanh nghiệp cử 1 đại diện tham dự.

• Chi phí tổ chức: 5.000.000VND/người (Năm triệu đồng). Ban tổ 
chức đã hỗ trợ phần lớn các chi phí: vé máy bay khứ hồi, tiền khách 
sạn, ăn ở và xe đưa đón trong thời gian tham gia khóa học.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 
20/6/2019: 

PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 7301/3932 6499; Fax: 028. 3932 5472
C.Minh - DĐ:0904 424 780; Email: minhpham@vcci-hcm.org.vn
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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Vibrant Goa Global Expo & Summit 2019 (VG GES 2019) - Triển lãm quốc 
tế và Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu - Một sự kiện quốc tế quan trọng 
của Ấn Độ do Thủ tướng Ấn Độ khởi xướng, là nơi các doanh nghiệp có 
cơ hội tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực: Chế biến Nông sản & Thực phẩm; 
Công nghệ mới nổi; Kỹ thuật điện; Khởi nghiệp; Ngành dịch vụ; Vật liệu 
xây dựng; Bất động sản; Công nghệ thông tin; Dược phẩm và Công nghệ 
vi sinh; Du lịch, Du lịch sức khỏe và khám chữa bệnh; Đóng tàu... Tiếp nối 
thành công của các Hội nghị Thượng đỉnh trước đây Vibrant Kutch 2015, 
Vibrant Saurashtra 2017, Vibrant Gujarat 2017, Vibrant Tamil Nadu 2018, 
Hội nghị năm nay tổ chức  tại thành phố Panjim - Goa (Ấn Độ)  từ ngày 17 
đến ngày 19 tháng 10 năm 2019.

Để quảng bá thông tin về sự kiện uy tín này đến các doanh nghiệp Việt 
Nam,  Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM 
(VCCI-HCM) phối hợp với Ban Tổ chức của Triển lãm VG GES 2019 tổ chức 
Hội thảo:

GIỚI THIỆU TRIỂN LÃM QUỐC TẾ & HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH  
TOÀN CẦU - VIBRANT GOA (VG GES 2019) TẠI ẤN ĐỘ

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin, 
tiếp cận thị trường với vùng Đông Bắc Ấn Độ - với thế mạnh xuất khẩu 
sản phẩm từ tre và gỗ, quặng, cao su, trái cây, xi măng, gừng, mật ọng, 
hàng may mặc, thép không gỉ, du lịch... Chi nhánh Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Phòng 
Thương mại & Công  nghiệp các Nhà Nhập khẩu Ấn Độ (IICCI) tổ chức 
đoàn khảo sát thị trường và tham dự triển lãm EXCELLERATE NORTH 
EAST EXPO - AWARDS-SUMMIT:

• Thời gian: Từ ngày 13 - 15/9/2019
• Địa điểm: Maniram Devan Trade Centre, Guwahati ASSAM (Ấn Độ)

• Đối tượng tham gia: Tất cả doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan.

• Ưu đãi: Ban tổ chức Ấn Độ sẽ cung cấp cho khách tham dự: 03 đêm ở 
khách sạn, phương tiện đưa đón sân bay, đi lại nội địa tham dự triển lãm.

Doanh nghiệp có nhu cầu, vui lòng đăng ký trước ngày 25/6/2019: 

PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 7301/3932 6499; Fax: 028. 3932 5472

C. Như - DĐ: 0908 171 114; Email: quynh.nhu@vcci-hcm.org.vn

Thời gian:
Thứ Tư, Ngày 10/7/2019 (9:30 - 11:30)

Địa điểm:
Hội trường lầu 10 - 171 Võ Thị Sáu, 
Q.3, TP. HCM

Phí tham dự: Miễn phí.

Doanh nghiệp có nhu cầu,  
vui lòng đăng ký: 

PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, 
VCCI-HCM

ĐT: 028. 3932 7301/3932 6499
Fax: 028. 3932 5472

C. Như - DĐ: 0908 171 114
Email: quynh.nhu@vcci-hcm.org.vn

HỘI THẢO GIỚI THIỆU TRIỂN LÃM QUỐC TẾ & HỘI NGHỊ  
THƯỢNG ĐỈNH TOÀN CẦU - VIBRANT GOA (VG GES 2019) TẠI ẤN ĐỘ

ĐOÀN KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG  
& THAM DỰ TRIỂN LÃM EXCELLERATE NORTH  

EAST EXPO - AWARDS-SUMMIT
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Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ 
Chí Minh (VCCI-HCM) xin trân trọng thông báo đoàn doanh nghiệp 
thuộc Tập đoàn Công Nghiệp Hàn Quốc gồm 15 doanh nghiệp hoạt 
động trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh: phụ tùng ô-tô, phụ 
tùng máy công nghiệp, đồ dùng nhà bếp, sơn chống cháy an toàn, 
phụ gia bảo quản thực phẩm, thép, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng,... sẽ đến làm việc tại TP. HCM. Nhân dịp này VCCI-HCM phối 
hợp với KICOX sẽ tổ chức buổi gặp gỡ làm việc trực tiếp giữa các 
doanh nghiệp trong đoàn với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm 
tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 bên tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh 
doanh, phân phối các sản phẩm nói trên.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 
30/6/2019: 

PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 7301/3932 6499; Fax: 028. 3932 5472
C.Minh – DĐ:0904 424 780; Email: minhpham@vcci-hcm.org.vn

Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp 
Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) xin 
trân trọng thông báo đoàn doanh nghiệp Hàn 
Quốc do đội ngũ phát triển thị trường của Lotte 
Department Store - Hàn Quốc sẽ đến làm việc tại 
TP.HCM. Tham gia đoàn gồm 20 doanh nghiệp 
hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và kinh 
doanh: ba lô, túi xách, giày thời trang, giày thể 
thao, quần áo nữ và phụ kiện thời trang, bộ âu 
phục dành cho nam, các loại quần áo trẻ em, mỹ 
phẩm, mắt kính thời trang, các loại trà tốt cho 
sức khỏe, các sảm phẩm từ hồng sâm, các sản 
phẩm nhà bếp, chăn giữ nhiệt, chăn gối không 
gây dị ứng...

Nhân dịp này, các thành viên trong đoàn mong 
muốn được gặp gỡ và làm việc cụ thể với các 
doanh nghiệp Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội 
hợp tác kinh doanh, phân phối các sản phẩm nói 
trên.

Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai bên có 
thể trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác hợp 
tác, chúng tôi kính mời Quý doanh nghiệp cử đại 
diện đến gặp gỡ và làm việc với đoàn.

• Thời gian: Thứ Năm, Ngày 11/07/2019 (09:00 - 17:00)

• Địa điểm: Khách Sạn Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A 
Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

• Danh sách chi tiết doanh nghiệp Hàn Quốc: xin vui lòng xem 
file danh sách gửi kèm.

• Phí tham dự: Miễn phí, có hỗ trợ phiên dịch tiếng Hàn Quốc.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước 
ngày 22/06/2019:

HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN NỮ, VCCI-HCM 
ĐT: 028. 3932 5167 - Fax: 028. 3932 5472 
C. Chi – DĐ: 0906 790 989; Email: thuychi@vcci-hcm.org.vn

Thời gian
Thứ Tư, ngày 10/07/2019

(13:30 - 16:30)

Địa điểm 
Khách Sạn Equatorial, 

242 Trần Bình Trọng, Q.5, TP. HCM

Phí tham dự
Miễn phí

GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HÀN QUỐC

GẶP GỠ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI ĐOÀN DOANH NGHIỆP  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC (KICOX)
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Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) xin trân trọng giới thiệu đoàn 
doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đến làm việc tại TP. HCM. Nhân dịp này VCCI-HCM sẽ tổ chức buổi gặp gỡ làm việc trực 
tiếp giữa các doanh nghiệp trong đoàn với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 bên 
tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

• Thời gian: Ngày 16/7/2019 (9:30 - 16:30)

• Địa điểm: KS. Sheraton (Lầu 2), 88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

• Phí tham dự: Miễn phí - Có hỗ trợ phiên dịch Việt - Hàn

• Danh sách đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc:

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Doanh nghiệp có nhu cầu, vui lòng đăng ký trước ngày 10/7/2019: 

PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 7301/3932 6499; Fax: 028. 3932 5472

C. Như - DĐ: 0908 171 114; Email: quynh.nhu@vcci-hcm.org.vn

NO CÔNG TY SẢN PHẨM

1 Easyform LTD
 www.gumkang.co.kr Khuôn “Easyform” để đổ bê tông làm mặt đường... khuôn có thể  
  thay đổi nhiều kích cỡ, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường

2 MK Power tec Chương trình thiết kế điện (SKM Power*Tools), Dịch vụ hội nghị  
  trực tuyến (Cisco WebEx)

3 FoodBerry Co., LTD Tỏi đen, kimchi, mứt bưởi
 www.foodberry.co.kr

4 Early Green Nước ép táo non
 www.earlygreen.co.kr Bột táo non

5 MIELDE Các sản phẩm mật ong
 www.mielde.com

6 Hojeong Industry Co. Thảm thực vật, vải không dệt
 www.ecohj.com

7 Torilab Hệ thống tính điểm thông minh cho bida (BZ Pro PoS, BZ Pro Vision,  
 www.billizone.com Packet, Snooker, BZ Touch Bell)

8 Ju Sung Industry Găng tay tắm, khăn tắm spa tại nhà, khăn và miếng tắm em bé
 www.weaver.kr

9 Woo sung industrial Co., LTD Sản phẩm màng bao bì PE

10 Naturon Co., LTD Các sản phẩm dệt may: bộ drap giường, hàng may mặc, đồ lót
 www.naturon.co.kr

11 MIENU Mỹ phẩm: kem dưỡng, mặt nạ dưỡng ẩm HA, làm trắng, chống nhăn

GIAO LƯU THƯƠNG MẠI  
VIỆT NAM - HÀN QUỐC
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Đổi mới khoa học và công nghệ đang đóng một vai trò ngày càng quan 
trọng trong sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội và trở thành tầm nhìn 
chung giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. Nhằm tăng cường hơn nữa 
quan hệ thương mại, khoa học công nghệ và đổi mới với mục đích phát 
triển bền vững của ngành công nghiệp thông minh giữa Trung Quốc và 
Việt Nam nói riêng, cũng như với các nước ASEAN nói chung, Chi nhánh 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) 
phối hợp với Trung tâm ASEAN - Trung Quốc tổ chức:

TRIỂN LÃM VÀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH ASEAN - TRUNG QUỐC  

(ASEANIIC 2019)

• Quy mô:  Tại Triển lãm, sẽ có trên 100 gian hàng trưng bày của các Tập 
đoàn, Công ty công nghiệp thông minh hàng đầu  từ các quốc gia và 
khu vực phát triển như: Trung Quốc, ASEAN, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn 
Quốc... Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham dự của các quan chức, tổ chức 
chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế của các nước 
ASEAN, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông minh 
(chuyên gia đạt giải thưởng Nobel), đại diện quỹ ASEAN, các tổ chức đầu 
tư của chính phủ và tư nhân, các đối tác đầu tư và nhà tài trợ.

• Ngành hàng: Triển lãm và Hội nghị tập trung chủ yếu các ngành công 
nghiệp ô tô thông minh như ô tô điện, hệ thống lái tự động, cải tiến 
động cơ; nhà máy và dây chuyền sản xuất tự động, robot vận hành; 
công nghiệp mạng như lưu trữ dữ liệu, công nghệ thông minh; tài chính 
thông minh như cải tiến hệ thống ngân hàng và tài chính...

• Đăng ký:
- Đăng ký tham quan: Miễn phí tham dự.
- Đăng ký tham gia gian hàng trưng bày Triển lãm: Giảm 50% chi phí gian 
hàng cho các DN Việt Nam, vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm 
chi tiết về chi phí và hồ sơ đăng ký. Do số lượng gian hàng có hạn nên 
Ban tổ chức sẽ ưu tiên sắp xếp vị trí gian hàng đối với các doanh nghiệp 
đăng ký sớm.

TRIỂN LÃM VÀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP 
THÔNG MINH ASEAN - TRUNG QUỐC (ASEANIIC 2019)

Doanh nghiệp có nhu cầu, vui lòng đăng ký trước ngày 30/6/2019: 

PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 7301/3932 6499; Fax: 028. 3932 5472

Khách tham quan triển lãm: 
C. Như - DĐ: 0908 171 114; Email: quynh.nhu@vcci-hcm.org.vn

Doanh nghiệp tham gia trưng bày triển lãm:
C.Minh - DĐ:0904 424 780; Email: minhpham@vcci-hcm.org.vn

Thời gian:
ngày 25 - 27/7/2019

Địa điểm:
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm 

Sài Gòn (SECC) -  
799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, 

TP.HCM







D A N H  B Ạ  H Ộ I  V I Ê N  V C C I - H C M

Liên hệ để biết thêm thông tin
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI, VCCI-HCM
Ms. Vân Anh - Điều phối dự án
Tel: 028 3932 5171 - 0909 110 192    I    Email: vananh@vcci-hcm.org.vn

TIẾP CẬN ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  
TỪ 3.000 HỘI VIÊN VCCI CŨNG NHƯ 2.000 ĐỐI 
TÁC, NHÀ ĐẦU TƯ KHÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

5.000 quyển

Liên kết Doanh nhân Việt - Uniting Vietnamese Entrepreneurs
2019 - 2020

Hơn 2.000 hội viên, sắp xếp theo 21 phân ngành

Song ngữ Anh - Việt

Thông tin hữu ích, đa dạng chuyên sâu

Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại

Mạng lưới phân phối rộng rãi
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Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:

BAN HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO - PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024 35742165, 024 35742022 (m.lẻ 242)     Fax: 024 35742020 / 024 35742030
Email: dunglm@vcci.com.vn; huongvt@vcci.com.vn

Từ năm 2008, 25 khóa học với gần 600 học viên đã được thực 
hiện thành công và được đánh giá cao, VCCI và GIZ tiếp tục 
tuyển sinh khóa 26, thông tin cụ thể như sau:

• Thời gian:
- Phỏng vấn (dự kiến): 28 - 29/05/2019 tại Hà Nội,  
30 - 31/05/2019 tại TP. HCM
- Đào tạo tại Việt Nam (dự kiến): Cuối tháng 6, đầu tháng 
7/2019 (7 ngày).
- Đào tạo tại Đức (dự kiến): 27/08/2019 - 21/09/2019

• Địa điểm học tại Đức:  
Trung tâm đào tạo GICON, Thành phố Dresden.

• Số lượng học viên: 20 - 22 người.

• Đối tượng học viên:
- Có khả năng học và làm việc bằng tiếng Anh.
- Làm việc tại công ty có hoạt động kinh doanh thương mại, 
xuất nhập khẩu.
- Có khả năng và triển vọng làm công tác quản lý.
- Dưới 45 tuổi (trường hợp đặc biệt có thể xem xét đến 50 
tuổi).

• Chi phí bao gồm:
- Tuyển sinh và đào tạo tại Việt Nam: 12.000.000đ
- Vé máy bay khứ hồi và tổ chức phí: 37.700.000đ
(Lưu ý: học viên chỉ phải đóng tiền sau khi trúng tuyển)

Toàn bộ chi phí tại Đức do Chính phủ Đức chi trả (Bao gồm 
phí visa, bảo hiểm y tế, ăn ở, đào tạo, đi lại gặp đối tác Đức…)
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính 
mời Quý Doanh nghiệp cử cán bộ đăng ký tham dự chương 
trình theo mẫu gửi kèm trước ngày 26/04/2019, hồ sơ dự 
tuyển sẽ được gửi sau khi nhận được đăng ký (ưu tiên gửi 
đăng ký sớm).

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

CAO CẤP TẠI CHLB ĐỨC

KHÓA 26

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa 
Chính phủ Việt Nam và Chính phủ 

CHLB Đức về việc thúc đẩy quan hệ 
song phương và hợp tác kinh doanh 

giữa cộng đồng doanh nghiệp hai 
nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt 

Nam cùng Bộ Kinh tế và Công nghệ 
CHLB Đức (nay là Bộ Kinh tế và Năng 

lượng CHLB Đức) giao cho Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) và Tổ chức Hợp tác Quốc 
tế CHLB Đức (GIZ) phối hợp tổ chức 

thực hiện.
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CƠ HỘI KINH DOANH

Giới thiệu về công ty HALVO Holdings Co., Ltd.
HALVO là công ty sản xuất sơn chống thấm tại Kagoshima, Nhật Bản, 

thành lập vào năm 1986.
Hoạt động kinh doanh của công ty bắt đầu từ việc nghiên cứu và phát 

triển chất keo tụ được làm từ tro núi lửa Kagoshima để giải quyết vấn đề 
chảy nước sơn. Sản phẩm được tạo ra là chất keo tụ vô cơ “Kiyomaru Kun”. Để 
giải quyết các vấn đề môi trường, công ty đã phát triển các chất hóa rắn ổn 
định đất, các chất hóa rắn chất lỏng, v.v., bao gồm cả chất keo tụ H-O-H cho 
nước uống.

Giới thiệu về sản phẩm
Nước sinh hoạt hàng ngày có thể được chuẩn bị đơn giản bằng cách 

thêm H-O-H vào nước sông hoặc nước giếng. Nó đông tụ bụi bẩn trong nước 
nhanh đáng kinh ngạc. Bạn có thể chuẩn bị nước sinh hoạt hàng ngày với 
chi phí thấp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Tại Việt Nam, giấy chứng 
nhận an toàn của sản phẩm đã được cấp bởi tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Vĩnh Long.

Chất keo tụ vô cơ Kiyomaru Kun 2014 có thể loại bỏ các vật liệu lạ trong 
nước thải rất nhanh. Nó có thể ứng dụng trong công nghiệp, xây dựng và 
hữu cơ với phạm vi dao động của độ pH rộng. Nước đã qua xử lý không còn 
chất đông tụ nên việc thải ra môi trường bên ngoài hầu như không tạo ra ô 
nhiễm thứ cấp.

Giới thiệu về công ty Hanshin Engineering Co., Ltd.
Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm kiểm soát nước, cần thiết cho cuộc 

sống hàng ngày của con người và bảo vệ môi trường. Công nghệ và kinh 
nghiệm của công ty trong hơn nửa thế kỷ được sử dụng trong các thiết bị xử 
lý nước và thiết bị vận hành bằng nước.

Giới thiệu về sản phẩm
Aquarator là một thiết bị sục khí / khuấy cơ học chìm tiên tiến được sử 

dụng trong lò phản ứng sinh học để xử lý nước thải. Thiết bị có thể làm việc 
ở cả công đoạn vận hành hiếu khí hoặc kỵ khí. Bùn trong bể sục khí có thể 
được trộn lẫn và kích hoạt hoàn toàn để trạng thái MLSS(*) và MLDO(*) được 
cải thiện cũng như tăng tốc độ loại bỏ BOD(*).

Cài đặt và nâng cấp để bảo trì rất dễ dàng. Công việc bảo trì có thể được 
hoàn thành tại chỗ và bể sục khí không nhất thiết phải được làm trống.

Sản phẩm chiếm 60% thị phần tại Nhật Bản. Hơn 11.000 đơn vị phân 
phối đến hơn 1.000 địa điểm tại Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, 
Malaysia, Indonesia và Philippines.

(*) MLSS: Hàm lượng chất rắn lơ lửng trong bùn lỏng
(*) MLDO: Hàm lượng oxy hòa tan trong bùn lỏng
(*) BOD: Lượng oxi cần thiết cung cấp cho vi sinh vật để oxi hóa các chất 

hữu cơ

CÔNG TY HANSHIN ENGINEERING CO., LTD. (NHẬT BẢN)  
TÌM ĐỐI TÁC VIỆT NAM QUAN TÂM ĐẾN THIẾT BỊ SỤC KHÍ

CÔNG TY HALVO HOLDINGS CO., LTD. (NHẬT BẢN)  
TÌM ĐỐI TÁC VIỆT NAM QUAN TÂM ĐẾN CHẤT KEO TỤ
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Trung tâm Thương mại Tokyo được thành lập bởi chính quyền thành phố Tokyo để hỗ trợ các DNVVN tại Tokyo  
và hỗ trợ chương trình xúc tiến bán hàng ở nước ngoài cho sản phẩm này.

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ (bằng tiếng Anh) đến:

Ông Fumiya Matsuka 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TOKYO (TOKYO TRADE CENTER)
Địa chỉ: 1-13 Kanda Izumicho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0024, Japan
Điện thoại: +81-3-5822-7241 - Fax: + 81-3-5822-7240
Email: ttc@tokyo-kosha.or.jp - Website: www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html

CÔNG TY TRINUS (NHẬT BẢN) 
TÌM ĐỐI TÁC VIỆT NAM QUAN TÂM  
ĐẾN SẢN PHẨM BÚT CHÌ HANA

CÔNG TY SEIWA (NHẬT BẢN) 
TÌM ĐỐI TÁC VIỆT NAM  
QUAN TÂM ĐẾN THIẾT BỊ 
CAMERA HÀNH TRÌNH

Giới thiệu về công ty Trinus
TRINUS là 1 nền tảng trực tuyến giúp mang các công nghệ, nhà sáng tạo, khách hàng Nhật Bản độc nhất đến với 

nhau để tạo ra những điều sẽ làm bạn kinh ngạc. Các nhà sáng tạo tự khắp nơi trên thế giới được mời tham gia các 
cuộc thi sáng tạo dựa trên các nguyên liệu và công nghệ tại trang TRINUS.JP. Các thiết kế được chon sẽ được sản xuất 
thành các sản phẩm và phân phối khắp thế giới.

Giới thiệu về sản phẩm
“Bút chì Hoa HANA” (Hana nghĩa là hoa trong tiếng Nhật) phản ánh văn hóa của người Nhật coi trọng các loài hoa. 

Bạn sẽ được khám phá chi tiết bằng cách cắt ngang hoặc chuốt bút chì. Dựa trên hình dáng của 5 loài hoa phổ biến 
nhất tại Nhật Bản, các cây viết chì không chỉ đẹp khi viết mà còn thú vị khi chuốt. Khi chuốt nhọn, những cánh hoa sẽ 
được tạo ra. Tái chế, nguyên liệu thân thiện với môi trường được sử dụng trong sản phẩm cho ra độ mềm trong màu 
sắc và hình dáng. Chì được sản xuất tại Nhật Bản và tuyệt vời cho việc vẽ và tô màu. Những cánh hoa khi chuốt có thể 
được sử dụng để trang trí thiệp hoặc làm giấy trang trí.

Giới thiệu về công ty Seiwa
Seiwa, muốn tận hưởng cuộc sống trên xe theo phong 

cách riêng, chúng tôi muốn liên tục cung cấp các “giá trị 
tăng thêm” thú vị cho cuộc sống trên xe nhằm đáp ứng 
nhu cầu của các khách hàng khác nhau.

Giới thiệu về sản phẩm
PDR650SV Camera hành trình
Với góc quay camera góc rộng 3600

4 màn hình hiển thị cho hình ảnh chân thực và kịp thời 
nhất
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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

I. TIỀM NĂNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỞI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI QUỐC

CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM
KỲ 3: CẠNH TRANH VÀ CƠ HỘI  

TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG

Tính đến năm 2014, có hơn 1000 sàn giao dịch bất động sản trên thị trường nhưng chỉ một ít trong số đó hoạt 
động một cách hoàn chỉnh, khiến thị trường trở nên bất ổn hơn và gây thêm gánh nặng cho nhà đầu tư. Do đó, kể từ 
ngày 01/07/2015, Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 đã bỏ quy định bắt buộc giao dịch bất động sản thông qua các 
sàn giao dịch. Chủ sở hữu tài sản chỉ được khuyến khích giao dịch qua các sàn giao dịch chuyên nghiệp và họ cũng 
được phép giao dịch qua phân phối trực tiếp.

Các nhà đầu tư cũng như người sử dụng cần lưu tâm đến sự lựa chọn của họ khi nói đến các sàn giao dịch hay các 
nhà cung ứng. Các nhà đầu tư nên xem xét các yếu tố như:

(1) tình trạng pháp lý của đối tác và mối quan hệ của họ với nhiều đối tượng khác nhau; 
(2) khả năng tài chính và nguồn nhân lực của họ; và
(3) kinh nghiệm và chuyên môn trong ngành, uy tín và khả năng bán hàng.

Tuy mội trường đòi hỏi rất cao và được đầu tư, để ý bởi rất nhiều công ty - tập đoàn ngoại quốc với tổng đầu tư 
FDI lên đến 2,6 trỷ Euro vào năm 2017, Ngành công nghiệp xây dựng vẫn luôn là sân chơi mà các doanh nghiệp nội 
địa có tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình.

BẢNG 1. DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP DẪN ĐẦU NGÀNH NĂM 2018 THEO PHẠM VI KINH DOANH

THỊ TRƯỜNG
NHÀ THẦU XÂY DỰNG

THỊ TRƯỜNG
TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

THỊ TRƯỜNG
NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Coteccons 
Construction Joint 
Stock Company - 
Coteccons Group

Việt Nam
Doanh thu:

970 triệu Eur

Dat Xanh Mien Bac 
Services and Real 
Estate Joint Stock 
Company

Việt Nam
Hoạt động từ  

năm 2010

Hoa Phat Steel  
Joint Stock 
Company

Việt Nam
Sản phẩm:  

Sắt công nghiệp

Hoa Binh
Construction 
Group Joint Stock 
Company

Việt Nam
Doanh thu:

970 triệu Eur

Savills Vietnam 
(Chesterton Petty 
Vietnam) Co., Ltd

Việt Nam
Hoạt động từ  

năm 1995

Viglacera 
Corporation - Joint 
Stock Company

Việt Nam
Sản phẩm:  
Gạch ốp lát

Phuc Hung Holdings 
Construction Joint 
Stock Company

Việt Nam
Doanh thu:

970 triệu Eur

Century Land  
Joint Stock 
Company

Việt Nam
Hoạt động từ  

năm 2002

Hoa Sen  
Building Material - 
Hoa Sen Group

Việt Nam
Sản phẩm:  

Sắt công nghiệp

Urban Infrastructure 
Development 
Investment 
Corporation

Việt Nam
Doanh thu:

970 triệu Eur

CBRE Vietnam  
Co., Ltd Việt Nam

Hoạt động từ 
năm 2003

Eurowindow  
Joint Stock 
Company

Việt Nam
Sản phẩm:  

Cửa dân dụng

Construction Joint 
Stock Company  
No. 1 - COFICO

Việt Nam
Doanh thu:

970 triệu Eur

Khai Hoan Land  
Real Estate Joint 
Stock Company

Việt Nam
Hoạt động từ 

năm 2001

Siam City  
Cenment (Vietnam) 
Ltd (Insee-Holcim)

Việt Nam
Sản phẩm:
Gạch ốp lát

Nguồn: Vietnam Report
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*  Trang thông tin được VCCI-HCM thực hiện với sự cộng tác  
 của Ipsos Busisness Consulting
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II. CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRONG THỊ TRƯỜNG RỘNG MỞ

NHỮNG PHÂN KHÚC MỚI
Dù thị trường bị giới hạn ở khu vực trung tâm, những quận huyện mới với cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cấp 

và hoàn thiện đang là điểm đến hấp dẫn cho giới đầu tư. Tại Hà Nội, những khu phố bán lẻ đang được hình thành ở 
các quận Cầu Giấy, Từ Liêm, Thanh Xuân và Hồ Chí Minh ở các quận 2 - 9 -Bình Thạnh. Đi cùng với sự phát triển của 
dân cư là các dự án nhà dân - chung cư cũng được triển khai một cách mạnh mẽ. Ở các quận mới như Đan Phượng và 
Mê Linh cho thấy sự tăng trưởng trong phân khúc tầm trung và thấp của các dự án chung cư - căn hộ. Thành phố Hồ 
chí Minh cho thấy sự trải rộng hơn về phân khúc, khi các dự án từ các phân khúc cao - trung - thấp phân bố đều ở các 
quận 9 - Nhà Bè - Bình Chánh - Cần Giờ. Cơ hội của các dự án ở các khu vực địa lý mới này là vô cùng rộng mở cho các 
nhà đầu tư.Hơn nữa, mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam ngày càng tăng đều qua các năm là đòn bẩy 
thúc đẩy người dân sẵn sàng chi tiêu hơn đối với các các thực phẩm chất lượng cao và đảm bảo an toàn.

NHỮNG NHU CẦU KHÔNG BAO GIỜ CŨ
Sự thiếu hụt trong nguồn cung cao ốc văn phòng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh khiến phân khúc này trở nên đáng 

chú ý. Trong bối cảnh Việt Nam đang thu hút đầu tư và nhiều công ty ngoại quốc muốn đặt những doanh nghiệp đại 
diện của mình, nhu cầu về các khu vực cho thuê ở tất cả phân khúc cao ốc là luôn tồn tại. Hơn nữa, “Start-up” là một 
xu hướng rất nổi tiếng ở Việt Nam khi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có 64,531 đơn vị khởi nghiệp ở Việt Nam, 
tăng 5.3% so với cùng kỳ năm trước, thì thị trường cao ốc và khuôn viên làm việc chung (co-working space) sẽ còn 
tiếp tục “nóng” trong thời gian sắp tới.

NHỮNG SẢN PHẨM MỚI

Loại mô hình Chức năng Ưu điểm Cơ hội tốt cho

Nhà phố thương mại 
Shophouse

Sản phẩm nhà ở có hệ thống mặt 
tiền đợc thiết kế để tích hợp mua 
bán, kinh doanh hàng hóa hoặc 
cho thuê

- Tối ưu hóa cho việc kinh doanh buôn 
bán

- Thời gian sở hữu an toàn và ổn định 
hơn mặt bằng cho thuê

Chủ doanh nghiệp

Căn hộ khách sạn 
Condotel - Hometel

Chuỗi dự án chung cư được thiết 
kế để ở và được thuê lại làm khách 
sạn nếu như chủ sở hữu chưa có 
nhu cầu sử dụng

- Tăng thu nhập cho chủ sở hữu, tránh 
lãng phí khi để không các tài sản

- Thêm lợi ích cho người đi du lịch khi 
có thể thuê các căn hộ chung cư đầy 
đủ tiện nghi

Doanh nghiệp thương mại 
du lịch

Nguyên vật liệu xanh
Green Material

Nguyên vật liệu xây dựng thân thiện 
với môi trường như thép tái chế, pin 
mặt trời

- Đáp ứng được nhu cầu bảo vệ môi 
trường đang ngày càng được quan 
tâm ở Việt Nam

Nhà cung cấp với công 
nghệ sản xuất cao cấp

Quản trị thông tin  
xây dựng
BIM

Cung cấp thông tin công trình từ 
giai đoạn thiết kế, thi công, quản lý 
vận hành, sử dụng nguồn thông tin 
đó với các hoạt động

- Giảm bớt các yêu cầu thay đổi
- Giảm sai lệch của quyết toán với dự 

toán
- Giảm thời gian lập dự toán
- Tiết kiệm về chi phí

Nhà thầu xây dựng

Tư vấn thiết kế  
và thi công
D&B

Mô hình tư vấn và thi công trọn gói 
cho chủ đầu tư khi muốn xây dựng 
- sửa chữa căn hộ

- Giảm rủi ro sai lệch khi chuyển giao 
giữa các bên

- Quản lý ngân sách hiệu quả
- Tăng hiệu quả kiểm soát chất lượng

Nhà thầu xây dựng



   

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 12/07/2019
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI, VCCI-HCM

Tel: 028 3932 5171 - Fax: 028 3932 5472
Mr. Dũng - 0912 363 838  I  Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

Trong chuyến tham dự TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 12 VỀ CÔNG NGHỆ & THIẾT 
BỊ ĐIỆN - VIETNAM ETE 2019, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản gồm 8 doanh nghiệp 
trong các lĩnh vực: thiết bị điện, thiết bị đo đạc, sản phẩm tiết kiệm năng lượng,... 
sẽ có buổi làm việc tại TP.HCM nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu 
tư với các doanh nghiệp Việt Nam. Nhân dịp này, Chi nhánh Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Trung tâm Thương mại 
Tokyo (Tokyo Trade Center) tổ chức sự kiện:

GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - NHẬT BẢN

THAM DỰ MIỄN PHÍ

• Đối tượng: Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu hợp tác kinh doanh, phân 
phối, thuê ngoài (outsourcing) với các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong 
các lĩnh vực nêu trên
• Phí tham dự: Miễn phí
Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai bên trao đổi thông tin và mở rộng cơ hội 
hợp tác.

• Thời gian:  Ngày 17 - 20/07 (9:00-17:00)
• Địa điểm:  Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC  
 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

17 - 20
THỜI GIAN 9:00 - 17:00

07.2019GIAO LƯU THƯƠNG MẠI 
VIỆT NAM - NHẬT BẢN


